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Improve your audit results and extend your capabilities with IDEA's powerful 
functionality. With IDEA®, you can lower your cost of analysis, add more quality to your 
work and meet the new professional requirements regarding fraud and internal control 
by putting the power of IDEA to work for you. IDEA can read, display, analyze, 
manipulate, sample or extract from data files from almost any source - mainframe to PC, 
including reports printed to a file. 

IDEA is a registered trademark of CaseWare IDEA Inc.

www.caseware-idea.no

Improve Your Auditing Performance

With IDEA's powerful functionality you can improve your results and extend your capabilities.
Designed by auditors for auditors.

Gain the Professional Respect You Deserve

Identify control and transaction issues before they become a problem for your employer or 
client. Nothing improves your career prospects better than finding anomalies not previously 
detected!

Increase Your Value

You know how to plan and conduct an audit. Let IDEA help you get more work done in less time. 
IDEA has a combination of functions and features, not found in any other product, to help you 
work more efficiently, effectively and add more value to your organization or clients.

       
       

Søksmålsfrist for ugyldighets søksmål i aksjeselskaper
Saken (Rt. 2011 s. 181) gjaldt spørsmål om søksmålsfristen for å få kjent ugyldig et 
aksjeselskaps beslutning om fisjon (jf. aksjeloven §§ 14–10 og 13–19), også gjelder for 
søksmål om gyldigheten av beslutning om kapitalforhøyelse og utstedelse av vederlags-
aksjer ved trekantfısjon. Retten kom til at reglene fikk tilsvarende anvendelse, noe som 
medførte at søksmålsfristen utløp ved registrering av selskapsrettslig gjennomføring av 
fisjonen. Søksmålet ble følgelig avvist.

Styreansvar for innskuddsordning i stiftelse
Saken (Rt. 2011 s. 562) gjaldt krav om erstatning rettet mot styreformannen i en stiftelse 
på det grunnlag at en innskuddsordning i stiftelsen ble opprettholdt etter at økonomien i 
stiftelsen var sterkt svekket. Høyesterett kom til at det var uaktsomt og ansvarsbetingende 
av styrets formann ikke å forhindre at stiftelsen mottok ytterligere innskudd etter at til-
synet hadde fattet vedtak om at innskuddsordningen var i strid med lov og at den måtte 
avvikles.

Styreformannen hadde et 
selvstendig ansvar for å sørge 
for at saken ble styrebehand-
let, jf. stiftelsesloven § 31 
første ledd første punktum. 
Også om man så bort fra at 
stiftelsens spareordning var  
i strid med bankmonopolet, 
var det klart at stiftelsens 
økonomiske stilling var blitt 
slik at styrets leder ikke uten 
å komme i erstatningsansvar, 
kunne tillate at stiftelsen 
mottok nye innskudd.

Advokat
Kåre I. Moljord
Arntzen de Besche Advokatfirma

Advokat
Peter Skutvik
Arntzen de Besche Advokatfirma

Siden er forfattet av:

Endringer i aksjelovens regler om 
varsel ved tvangsoppløsning
Foretaksregisteret og Regnskapsregisteret er 
pliktige til å sende varsel til selskapet når 
tingretten har fattet kjennelse om oppløs-
ning, jf. aksjeloven § 16–16. Etter lovend-
ringen er det imidlertid ikke lenger et krav 
om at varselet skal ha kommet frem til 
selskapet. Det er tilstrekkelig at Foretaks-
registeret eller Regnskapsregisteret har sendt 
varselet til selskapet.

Aksjeloven § 16–17 er også endret slik at 
det avgjørende for tingrettens kompetanse 
til å oppløse selskapet, er om varsel er 
kunngjort etter § 16–16 andre ledd, og at 
selskapet ikke har rettet forholdet innen 
fristen som er satt i kunngjøringen. Ting-
retten kan oppløse selskapet også om det 
ikke kan dokumenteres at selskapet er 
varslet etter § 16–16 første ledd.

Bakgrunnen for lovendringen var Rt. 2009 
s. 414. Hovedspørsmålet i saken var tol-
king av kravet om å «gi selskapet varsel» 
etter aksjeloven § 16–16. Ankeutvalget 
kom til at Foretaksregisterets plikt til å gi 
selskapet varsel etter aksjeloven § 16–16 
første ledd innebærer at varselet må ha 
kommet frem til selskapet.

Lovendringene trådte i kraft 1. juli 2011.

Endringer i norsk anbefaling for 
eierstyring og selskapsledelse
Den norske anbefalingen for eierstyring og 
selskapsledelse ble nylig endret ved at det 
ble tatt inn nye anbefalinger om utarbei-
delse av årsberetning for noterte selskaper 
med hjemstat i Norge. Anbefalingen gir 
nærmere regler om hvordan selskapene 
skal redegjøre for sine prinsipper og prak-
sis vedrørende foretaksstyring i årsberet-
ningen, alternativt i et dokument det er 
henvist til i årsberetningen. Kravene til 
redegjørelse for foretaksstyring er lov-
regulert i regnskapsloven § 3–3 b.


